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50. Kütüphane Haftası
50th Library Week
This editorial summarizes the past and present thoughts about the Library Week, which was first
initiated in 1964 and will celebrate its golden anniversary this year, and arranging the Boarding
Board as the Editorial Board is evaluated within the scope of scientific communication.
Değerli okurlarımız,
İçinde bulunduğumuz yıl Kütüphane Haftasının 50. Yılını kutlamaktayız. 1964 yılında mütevazı
koşullar altında kutlanmaya başlayan ve günümüze kadar geçen süreçte aralıksız kutlanmaya
devam eden Kütüphane Haftası hakkındaki düşüncelerimizi paylaşmadan önce Haftamızın ilk
yılında hangi etkinlikler yapıldığını sizler için özetleyerek yazımıza başlıyoruz.
1964 yılının 23-29 Kasım günlerinde kutlanan birinci Kütüphane Haftası’nda
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından “Fotoğraflarla Halk Kütüphaneleri” ve Milli
Kütüphane tarafından da koleksiyonunda bulunan elyazmaları, Müteferrika basımlarının
tamamı, ilk taş basması eserleri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF)
salonlarında sergilenmiştir. Haftanın açılış konuşmaları sırasıyla TKD Genel Başkanı
Abdülkadir Salgır, Milli Kütüphane Müdürü Adnan Ötüken ve Kütüphaneler Genel Müdürü
İsmet Parmaksızoğlu tarafından yapılmıştır. Günün son konuşmasını DTCF Kütüphanecilik
Kürsüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Ersoy yapmıştır. Toplantıda Beyazıd Devlet
Kütüphanesi Müdürü Muzaffer Gökman tarafından hazırlanan ve TKD tarafından basılan Türk
Kütüphaneciliğinin Bibliyografyası adlı eser katılımcılara armağan edilmiştir. Aynı gün Ankara
Radyosunda Cemalettin Şenocak “kütüphane” konulu bir konuşma yapmıştır. TKD tarafından
Türk Hava Kurumu ile anlaşma yapılarak hafta dolayısıyla hazırlanan dövizlerin başkentin
kalabalık noktalarına uçaklardan atılması sağlanmıştır. Dövizlerde; “kitaplara kavuşmak için
siz de çevrenizde bir kütüphane açılmasına gayret ediniz, kitap okuyanın dünyası zenginleşir,
kitap ilme giden yoldur, bir kütüphane açılır bir hapishane kapanır, karanlığı aydınlatmak
kütüphaneler açmak ve faydalanmakla mümkündür’” vb. veciz ifadeler yazmaktaydı. Emily
Dean ödül töreninin de yapıldığı Hafta’nın 27 Kasım günü Hacettepe Tıp Merkezi Müdürü
İlhan Kum tarafından “Bibliyografik Kontrolde Yeni Gelişmeler” konulu bir konferans
verilmiştir. 28 Kasım günü “Radyo Çocuk Saati”nde Sema Okay (Cığızoğlu) tarafından
hazırlanan kütüphanelerle ilgili radyofonik temsil yayınlamıştır. 29 Kasım günü Abdülkadir
Salgır, Dr. Müjgan Cunbur ve Dr. Berin U. Yurdadoğ tarafından katılım sağlanan 21.00 - 21.30
saatleri arasındaki radyo programı yapılmıştır Teknik nedenlerle Kütüphane Haftası içinde
yayınlanamayan ve Akın Tokmakçıoğlu tarafından hazırlanan “Elimizdeki Kitap” konulu
konuşma 6 Aralık akşamı 21.00 : 21.30 saatleri arasında yayınlanmıştır Aynı programda Sami
Gürtürk de halkın kütüphanelerden ne ölçülerde yararlandığına ilişkin bir konuşma yapmıştır
İhsan Arıkan adı geçen saatte Özel Kütüphanelere ait soruları cevaplandırmıştır.1 Birinci
Kütüphane Haftası kapsamında anlamlı olduğuna inandığımız son paylaşımımız ise haftaya
Birinci Kütüphane Haftası hakkında kapsamlı bilgi için bk. Türk Kütüphaneciliği 1964 (3/4).
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özel hazırlanan çizimlerdir. Dergimizin 1960 yılında editörlüğünü yapan meslektaşımız ve
mesleki büyüğümüz Uğur Bilge tarafından Birinci Kütüphane Haftası’na özel olarak hazırlanan
iki kitap ayracı çalışmasını2 hem meslektaşlarımızın yaratıcılığına ilginç örnek oluşturması hem
de literatürümüze girmesi açısından sizlerle paylaşıyoruz.
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Değerli okurlarımız, 50 yıldır kutlanmakta olan Kütüphane Haftalarında geldiğimiz
noktanın gerek içerik gerekse katılım yönünden geliştiği, uluslararası düzeylere eriştiği,
büyük kentlerimizin ve mesleki platformların dışına da taştığı ve toplumun farkındalığını
arttırmakta olduğu düşünülebilir. Ancak Türkiye’de toplumun kütüphane ve bilgi merkezlerine
olan ilgisinin yeterli düzeye erişemediği, bilgi kullanarak iş yapma geleneğinin yeterince
gelişmediği ve meslek memurlarının istihdamında sıkıntıların sürmekte olduğu vb. sorunların
devam ettiği göz önüne alındığında Kütüphane Haftalarının somut getirilerinin uzun yıllara
yayıldığı ve yayılacağı düşüncesindeyiz. İnsana yapılan yatırımın doğasına son derece uygun
olan bu gerçeği göz ardı etmeden tartışmaya çaba harcasak da ülkemizin ulusal bilim ve kültür
politikaları kapsamında uygulamaya dönük temel eksiklerin devam etmekte olduğunu biliyoruz.
Toplumun ifade, bilgi edinme ve bilgiye erişime dayalı özgürlükleri kapsamında kısıtlamaların
giderek artmakta olduğunu da biliyoruz. Bu doğrultuda Kütüphane Haftaları başta derneğimiz
olmak üzere bütün meslek kuruluşlarımız ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerimizin ortak
kaygıyla hareket ederek çözüm önerilerini yetkililerle bıkıp usanmadan paylaştıkları en temel
platformlar olmaktadır Bu konuda ayrıntılı bilgi Sayın Genel Başkanımızın dergimizin ilgili
sayılarında yayımlanan Kütüphane Haftası açılış konuşmalarında bulunmaktadır
Değerli okurlarımız, bütün olumsuzluklara ve olası olumsuz gelişmelere karşın ilgili
her platformda ve özellikle Kütüphane Haftalarında mesleğimizi toplumsal duyarlılık adına
temsil etmeye devam edeceğimiz ve somut kazanımlar elde edeceğimiz nice başarılı Kütüphane
Haftalarına hep birlikte erişmeyi diliyor, “Hayat Boyu Kütüphaneler” temalı 50. Kütüphane
Haftanızı kutluyoruz. Giderek daha orijinal içeriklerle kutlanmaya başlanan Kütüphane
Haftalarının ellincisinin programı http://www.kygm.gov.tr/Eklenti/23047,50kutuphanehaftasid
avetiye-program.pdf?0 bağlantısından incelenebilir.

Değerli okurlarımız,
Dergimizin yeni yıldaki ilk sayısını birbirinden ilginç bir seçki ile beğeninize sunarken
oldukça yoğun geçen bir dönem sonrasında yine yoğun geçeceğe benzeyen yeni yayın
döneminde birikimlerimizin kazandırdığı somut öngörüleri hayata geçirmeye başladığımızı da
paylaşmak isteriz. Dergimizin farklı ve daha yaygın uluslararası veritabanlarında yer alması için
yaptığımız başvurulardan sonra ve web sitemizin Açık Dergi Erişim Sistemi (OJS)’nin en yeni
sürümüne göre yeniden yapılandırılması ile birlikte yurt içi ve yurt dışı araştırmacılarımızın
giderek artan ilgisini tatmin edici ölçülerde karşılayabilmek için Yayın Kurulumuz Editörler
Kurulu olarak şekillenmiştir.
2 Sayın Bilge, 2012 yılında kutladığımız TK 60. Yayın Yılı etkinliklerine katılamayınca anı olarak söz konusu çizimleri dergimize
göndermiştir. İlgisi ve paylaşımı için kendisine teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
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Bu doğrultuda Yayın Kurulu üyeleri Atakan Aydın, Dr Süreyya Çankırı, Güleda Doğan,
Zehra Taşkın ve Ziya Kutluoğlu meslektaşlarımın görevleri editör olarak tanımlanmış olup,
bilimsel bölüme konu olan bütün makale ve yazışmaları dengeli bir görev tanımı kapsamında
karşılayacaklar. Yayın Kurulumuzda yer alan diğer meslektaşlarımız ise editör yardımcısı
olarak bilimsel bölüm dışına konu olan makale ve yazışmalarda araştırmacılarımızla muhatap
olacaklar. Dergimizin Yayın Kurulunda gerçekleştirdiğimiz bu değişikliğin bilimsel iletişim
sürecine ivme kazandıracağına inanıyoruz. Bu vesile ile Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü Doktora Öğrencisi Mandana Mir Moftakhari Mahkhah Fard meslektaşımızın
Yayın Kurulumuzun yeni üyesi olarak aramıza katıldığı bilgisini paylaşır, Sevgili Mandana’ya
aramıza hoş geldin der, başarılar dileriz.
Sağlık, esenlik ve bilimsel gelişmelerle dolu bir yıl dileğiyle...

M. Tayfun Gülle

